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كلمة رئيس البلدية
املحامي أنطون سلامن

ُصمــم هــذا الكتيــب ليعطــي قارئــه تفاصيــل اإلنجــازات التــي تعــود للمجالــس البلديــة
الخمســة منــذ العــام  1972حتــى العــام  2017فيشــكل صــورة وافيــة عــن أهــم مــا تــم
تنفيــذه مــن عمــل عــى مســتوى البلديــة واملدينــة وعــى املســتوى الــدويل ،فضــا عــن
أســاء رؤســاء وأعضــاء املجالــس البلديــة يف الفــرة املذكــورة.
تعاقــب عــى رئاســة بلديــة بيــت لحــم منــذ تأسيســها حتــى يومنــا هــذا  23رئيســا ،ومــن منطلــق توثيــق املــايض وتســليط الضــوء عــى اإلنجــازات
التــي ســاهمت يف رفــع شــأن املدينــة محليــا وعامليــا عملنــا عــى إعــداد هــذا الكتيــب حيــث بحثنــا يف أرشــيف البلديــة واســتخرجنا النصــوص
التــي ستســاهم يف نقــل التجربــة والخــرة عــن املجالــس التــي ترأســها كل مــن املرحــوم اليــاس فريــج ،واملرحــوم حنــا نــارص ،والدكتــور فيكتــور
بطارســة ،واألســتاذة فـرا بابــون ،كــا أن هــذا الكتيــب ســيضاف إىل إصــدارات بلديــة بيــت لحــم التــي وثقــت العمــل ونقلــت الصــورة املتكاملــة
عــن اإلنجــاز ،لتعلــم األجيــال القادمــة مــا حققــه أســافهم وكيــف حافظــوا عــى بيــت لحــم وعملــوا بهــا ولهــا بــكل تفــانٍ وإخــاص.
املحامي أنطون سلامن
رئيس بلدية بيت لحم
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إنجازات مجلس بلدية بيت لحم برئاسة املرحوم الياس فريج 1997-1976 /1976-1972
1976-1972
الياس فريج
حنا نارص
ايوب مسلم
عفيف بطارسة
جورج أبو ردينة
نرصي قنوايت
ابراهيم ابو حمود
جورج سمور
فريد عزيزة

رئيس البلدية
نائب رئيس البلدية
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
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الياس فريج
جورج حزبون
حنا نارص
يعقوب العيل
جريس كتلو
كامل عيد

1997-1976

رئيس البلدية
نائب رئيس البلدية حتى عام  1983وحل مكانه جورج حرب
عضو حتى العام  1983ومن العام  1983نائب رئيس البلدية
عضو ( تويف يف العام  1985وحل مكانه عبد املجيد علقم )
عضو
عضو

عضو
الياس جحا
عضو
فريد عزيزة
عضو
نرصي قنوايت
عضو
جودة زرزر
فؤاد عيىس عيل عضو
عبد املجيد علقم عضو
عضو
جورج حرب

اإلنجازات عىل مستوى البلدية واملدينة منذ عام  19٧2وحتى عام 1997
•رشاء إحدى عرشة قطعة أرض إلستعاملها ملشاريع البلدية أهمها:
ü üأرض املدارس يف العطن ويف القناطر
ü üأرض مرشوع محطة الباصات املركزية
•شق وتعبيد شوارع أهمها:
ü üشارع الكركفة
ü üشارع السوق املركزي باإلضافة إىل إستئجار أرض السوق املركزي وإقامة مبنى السوق
ü üشارع الكاريتاس الجديد
ü üشارع الصف /القناطر /واد شاهني
•إنشاء أبنية ومدارس أهمها:
ü üمبنى بلدية بيت لحم الجديد يف ساحة املهد
ü üمبنى دائرة اإلسعاف واإلطفاء
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ü
ü

üمبنى مدرسة بيت لحم األساسية
üمدرسة بيت لحم الثانوية للذكور

•تأسيس فرقة اإلطفاء واإلسعاف وتجهيزها بأحدث السيارات واآلليات.
•تطوير شبكات املياه واإلنارة يف املدينة.
•تنفيذ مرشوع الرصف الصحي يف مدن بيت لحم ،وبيت جاال ،وبيت ساحور بتمويل من  ،GTZوالتعاون اإليطايل.
•تركيب إشارات مرور ضوئية يف املدينة وكانت بيت لحم األوىل يف فلسطني بهذا الخصوص.
•إدخال أجهزة الكمبيوتر عىل البلدية مع بداية التسعينات.

اإلنجازات عىل املستوى الدويل:

إقامة عالقات توأمة مع العديد من العواصم واملدن:
 -١أبو ظبي -اإلمارات العربية املتحدة
 -٢لشبونه -الربتغال
 -٣قرطبه -اسبانيا
 -٤كولون -أملانيا
 -٥فالينوس -الربازيل

 -٦أثنيا -اليونان
 -٧أسيزي -إيطاليا
 -٨شارتر -فرنسا
 -٩غالسكو -اسكتلندا
 -١٠برلنغتون -الواليات املتحدة األمريكية
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إنجازات مجلس بلدية بيت لحم برئاسة املرحوم حنا نارص 2005- 1997
حنا نارص
م .زياد البندك
إبراهيم رزق
أفرام اسمري
م .الياس دعيق
جامل صبح
د .جامل حامد
جورج حزبون
م .جيهان انسطاس
خرض الجرايش
عبد الله الحاج
د .محمد رزق
أ .مرزوق مرزوقة
نافذ الرفاعي
نقوال قنوايت

رئيس البلدية
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
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اإلنجازات عىل مستوى البلدية واملدينة:
•بناء محطة الباصات املركزية.
•بناء مدرسة صالح الدين األيويب للبنني وطابق ثاين يف مدرسة بنات بيت لحم الثانوية يف شارع الصف.
•مرشوع بيت لحم  2000والذي شمل:
ü üتأهيل شارع املهد وإقامة نصب األلفية الثانية ( ) 2000
ü üتأهيل ساحة املدبسة
 ü üتأهيل شارع النجمة وإقامة دوار العمل الكاثولييك ونصب عىل الدوار
 ü üتأهيل شوارع وأدراج يف املدينة عدد ()15
 ü üترقيم البيوت يف املدينة
ü üتعبيد شوارع داخلية عدد (.)10
ü üإقامة نصب الكرة األرضية يف ساحة املنارة.
•بناء مركز السالم وتأهيل ساحة املهد بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية .SIDA
•تعبيد شوارع داخلية عدد ( ،)12وبناء أسوار ساندة عدد ( ،)8وتنظيم مفارق يف املدينة عدد( ،)5وتركيب اشارات ضوئية عدد( .)5
•إقامة حديقة ماري دويت لألطفال.
•إقامة محطة ملركبات وآليات البلدية يف بيت بصة.
•إنشاء ( )21كشكاً للخضار والفواكه و( )8مخازن كبرية يف السوق املركزي.
•إقامة روضة لألطفال عىل أرض قدمتها البلدية يف شارع الصف بتمويل من التعاون الفرنيس.
•تقديم أرض إلقامة مركز إستشاري للنساء املضطهدات يف موقع بيت بصة ( البيت اآلمن ).
•تأهيل مبنى قديم لجمعية مار أفرام للرسيان األرثوذكس يف حوش الرسيان.
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اإلنجازات عىل املستوى الدويل:
إقامة عالقات توأمة مع العديد من العواصم واملدن:
 -11الرباط /حسان -املغرب  -16يالفاك -تركيا
 -٦إقليم التسيو -إيطاليا
 -١إقليم أومربيا -ايطاليا
 -17أورالندو -الواليات املتحدة األمريكية
 -٧سانت اناستازيا -إيطاليا  -12مونرتي -املكسيك
 -٢فريونا -إيطاليا
 -18سانت بيرتسبورغ  -روسيا
 -13شتاير -النمسا
 -٨سرتاسبورغ -فرنسا
 -٣تشيفيتافيكيا -إيطاليا
 -19تشستوكوفا  -بولندا
 -٤براتوفيكيو ومونتيفارييك -إيطاليا  -٩باري لو مونيال -فرنسا  -14ناتال -الربازيل
 -١٠بريتوريا -جنوب إفريقيا  -15الهاي -هولندا
 -٥ميالنو -إيطاليا
كــا قــام املجلــس بفتــح بــاب اإلتصــال مــع أبنــاء الجاليــة البيتلحميــة يف املهجــر ومــد جســور التواصــل معهــم لتعزيــز روابطهــم مبدينتهــم األم
بيــت لحــم وخاصــة الجاليــة البيتلحميــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ممثلــة يف جمعيــة بيــت لحــم هنــاك واملشــاركة يف مؤمتراتهــا الســنوية.
ولقــد قدمــت هــذه الجمعيــة منحـاً دراســياً ألبنــاء بيــت لحــم إلكــال دراســتهم يف جامعــة بيــت لحــم عــى مــدار الســنوات املاضيــة .كــا قامــت
الحكومــي.
جاالـت جــاال
ـفى بيـ
ملستشـ
إســعاف
بسياريتــياريت
بالتربعــرع بس
تشييلـييل بالت
الجاليةـةيفيف التشـ
الجاليـ
الحكومي .
بيت
ملستشفى
إسعاف
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إنجازات مجلس بلدية بيت لحم برئاسة الدكتور فيكتور بطارسة 2012-2005
رئيس البلدية
د .فكتور بطارسة
نائب الرئيس
م .جورج سعادة
عضو
ضحى البندك
عضو
نينا عطوان
عضو منذ العام  2008حيث حلت مكان الشهيد عيىس زواهرة
جميلة صبح
عضو
زغبي زغبي
عضو
خليل شوكة
عضو
خالد جادو
عضو
م .نادر السقا
املحامي أنطون سلامن عضو
عضو
صالح شوكة
عضو
يوسف النتشة
عضو
أفرام أسمري
عضو
نبيل الهرميي
عضو
حسن املساملة
عضو استشهد بتاريخ 2008-3-12
عيىس زواهرة

اإلنجازات عىل مستوى البلدية واملدينة:

•تطوير وتحديث النظام املحوسب يف البلدية.
•إعداد الوثائق والخرائط املطلوبة إلدراج مدينة بيت لحم عىل الئحة الرتاث العاملي يف اليونسكو.
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•تأسيس وحدة نظم املعلومات الجغرافية .GIS
•تشكيل مجلس الخدمات املشرتك إلدارة النفايات الصلبة يف محافظة بيت لحم واملجلس املشرتك األعىل إلدارة النفايات الصلبة  -الخليل بيت
لحم.
•أعامل تأهيل وإنارة:
ü üشق وتعبيد املرحلة األوىل والشوارع الداخلية يف بيت بصة وإنشاء مخازن
ü üتعبيد وإنارة شارع إسكان األرمن يف الكركفة
 ü üتعبيد وإنارة شارع اإلسكان الفلسطيني
ü üتعبيد وإنارة جزئية لشوارع الزواهرة وحنانيا والطويل يف الكركفة
ü üإنارة لساحة املهد بدعم من بلدية باريس
ü üإنارة لشارع املوردة وبناء دوار خيخون بتمويل من بلدية خيخون املتوأمة مع بلدية بيت لحم
ü üإنارة شارع الجمعية األنطونية
ü üتعبيد وإنارة الشارع الواقع مبحاذاة مخيم عايدة لالجئني
ü üإنارة لشارع يارس عرفات
ü üإنارة لشارع النجمة
ü üإقامة عبارة يف شارع وادي جورجيوس
ü üتأهيل شارع الرئيس بوتني
ü üإعادة تأهيل عبارات املياه يف واد شاهني ومنطقة شارع املياه
ü üمرشوع بناء ومتديد شبكة مجاري عامة يف واد الراهب
ü üإعادة تأهيل مدرسة املسعودي بتمويل من بلدية خيخون املتوأمة مع بلدية بيت لحم
ü üشوارع داخلية ضمن املنحة الفرنسية ومن بينها شارع إسكان الروم الكاثوليك
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•مرشوع حامية البلدة القدمية بالتعاون مع مركز حفظ الرتاث.
•مرشوع تأهيل املركز التجاري يف بيت لحم
•مرشوع تأهيل حوش الرسيان وإعادة استعامله كبيت ضيافة.
•مرشوع بناء القدرات لصالح دوائر البلدية.
•مرشوع بناء القدرات لصالح مركز السالم ( مصنع البوظة ).
•بناء روضة بيت لحم النموجية يف شارع الصف.
•

اإلنجازات عىل املستوى الدويل:

إقامة عالقات توأمة مع العديد من العواصم واملدن:
 -28فيال جيسيل-األرجنتني
 -19السيسترينا -تشييل
 -1جوبلني -الواليات املتحدة األمريكية  -10أوترانتو -إيطاليا
 -29بوينس آيريس-األرجنتني
 -20ماريكفيل -أسرتاليا
 -2ساكرمنتو -الواليات املتحدة األمريكية  -11غاليبويل -إيطاليا
-12تريبيكوفيتيش-جمهوريةالتشيك  -21ساو بيدرو دو بوتيا-الربازيل  -30كالوتشا -هنغاريا
 -3سان مانياتو -إيطاليا
 -31غاجنزيليم -مالطا
 -22جرونوبل -فرنسا
 -13ليجانيس -إسبانيا
 -4غاييتا -إيطاليا
 -32بادين -النمسا
 -23الهاي -هولندا
 -14خيخون -إسبانيا
 -5فينيسيا -إيطاليا
 -33مريوبا -لبنان
 -24كراي -فرنسا
-15لوجو -إسبانيا
 -6إيستي -إيطاليا
 -34تورناي -بلجيكا
 -25مونتولييه -فرنسا
 -16فيال أليامنا -تشييل
 -7بافيا -إيطاليا
 -26هابسالو -أستونيا
 -17كونسيبسيون -تشييل
 -8بريشيا -إيطاليا
 -27سوزال  /فالدميري-روسيا
 -18سانتا ماريا -الربازيل
 -9الداخلة -املغرب
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إنجازات مجلس بلدية بيت لحم برئاسة األستاذة فريا بابون 2017- 2012
رئيس البلدية
أ .فريا بابون
نائب الرئيس
م .عصام جحا
عضو  -تويف يف العام  2014وحل مكانه حنا حنانيا
جورج حزبون
عضو  -حل مكان جورج حزبون بعد وفاته يف العام )2014
حنا حنانيا
عضو
ماهر قنوايت
عضو
أحمد كامل
املحامي أنطون سلامن عضو
عضو
حياة نواورة
عضو
خليل معطي
عضو
املحامي روك روك
عضو
أ .روال شوييك
عضو
م .سامي مرة
عضو (قدم إستقالته يف العام  2015وحل مكانه وليد أبو جورة )
عوض شوكة
عضو(حل مكان عوض شوكة يف العام  2015بعد أن قدم إستقالته )
وليد أبو جورة
عضو
نادر عدنان
عضو
نادر عزيزة
عضو
وليد جواريش
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إنجازات مجالس بلدية بيت لحم ٢٠١٧ - ١٩٧٢

اإلنجازات عىل مستوى البلدية واملدينة:

•إعداد خطة تنموية إسرتاتيجية ملدينة بيت لحم لألعوام ( ،)2017-2014املصادقة عىل الخطة اإلسرتاتيجية املؤسساتية لبلدية بيت لحم.
•إستكامل توسعة حدود البلدية وتصديق مخطط توسيع حدود مدينة بيت لحم.
•تنفيذ مرشوع إنشاء مركز خدمة الجمهور.
•إستالم محطة الباصات املركزية من رشكة فلسطني لإلستثامر العقاري (بريكو) بعد إنتهاء مدة اإلتفاقية والتمديد.
•تأسيس مجلس الخدمات املشرتك لتطوير السياحة يف محافظة بيت لحم.
•تأسيس مجلس التخطيط والتطوير املشرتك لبلديات بيت لحم.
•تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية ومن بينها:
ü

üتعبيد طرق يف بيت لحم بطول  9610مرت

ü

 üتعبيد وتأهيل  3ساحات عامة ( تعبيد ساحة الريف الرشقي للمواقف ،تأهيل ساحة املهد ،تأهيل ساحة حنضل )

ü ü

تأهيل دوار واد شاهني

ü

 üتأهيل السوق القديم

ü

 üإنشاء حديقة البيارة

ü

 üترميم حديقة ماري دويت

ü

 üتركيب محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية يف السوق املركزي قدرتها  30كيلوواط
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ü

 üتأهيل درج محطة الباصات املركزية ودرج قطان ودرج مرقص نصار بالتعاون مع مركز حفظ الرتاث الثقايف
üتأهيل الوحدات الصحية أسفل مبنى البلدية
 üتأسيس مركز اإلستعالمات السياحي يف شارع النجمة بالتعاون مع وزارة السياحة واالثار ومركز حفظ الرتاث الثقايف

ü

 üمرشوع بناء القدرات الخاصة مبركز السالم ودوائر بلدية بيت لحم

ü
ü

14

اإلنجازات عىل املستوى الدويل:
نظمــت بلديــة بيــت لحــم يف شــهر ترشيــن أول مــن العــام  2016مؤمتــر مغــريب أبنــاء محافظــة بيــت لحــم األول ملــدة ثالثــة أيــام مبشــاركة 85
مغرتب ـاً مــن تشــييل ،الســلفادور ،البــرو ،األرجنتــن ،هنــدوراس ،جواتيــاال ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،برعايــة مــن الرئيــس محمــود عبــاس،
واســتمر املؤمتــر  3أيــام وحمــل شــعار العــودة إىل الجــذور ،وخــال املؤمتــر تــم تدشــن نصــب  I Love Bethlehemيف شــارع املهــد بدعــم مــن
بنــك فلســطني.
كام عمل املجلس عىل إقامة عالقات توأمة وتعاون مع العديد من العواصم واملدن:
 -١بالريمو -إيطاليا
 -٢كابري -إيطاليا
-٣لورد -فرنسا
 -٤كاتانزارو -إيطاليا
 -٥كيفاسو -إيطاليا

 -11سانت بطربورغ -روسيا اإلتحادية (تجديد تعاون)
 -٦فاجانو -إيطاليا
 -12تيجوسيكالبا -هندوراس (إعالن نوايا)
 -٧تورين -إيطاليا ( تعاون )
 -٨بافيا -إيطاليا ( تجديد توأمة )  -13بارانكيا -كولومبيا
 -14بوخاريست -رومانيا
 -٩باري لو مونيال -فرنسا
-١٠اتحاد مدن مونتي كونتيسا  -15كوبان رويسناس -هندوراس
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إنجازات مجالس بلدية بيت لحم ٢٠١٧ - ١٩٧٢

رئيس وأعضاء مجلس بلدية بيت لحم 2017
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